
HET VOORSTEL VAN OELDEN c . s .  

Hot voorstel van Delden, dat straks op hot Binnenhof in be- 
handeling komt,  bracht mij eene nude kennis in herinnering. Bij 
Ken. boodschap van 19 Juli 1848 werd nan de Tweede Kamer 
een ontwerp van wet toegezonden, houdende belasting op de be- 
zittingen en op de iukomsten van ambten, waehtgelden en pen- 
sioenen. Eersteling van den minister van finantieu v. Bosse (teen 
hog slechts tijdelijk) werd her zoo ongunstig ontvangen, dat de 
regeering her 19 Aug. 1848 weer introk. (*) Van dat "ontwerp 
bevat hot voorstol v. Delden none navolging,  doch, bedrieg ik mij 
niet, geene gelukkige. 

Her onderwerpt insgelijks de ingezetenen ann eene belast ing,  
geheven naar twee6rlei grondslag: hot bezi~ en zekere verdiensten, 
doeh houdt die twee belastingen niet,  gelijk in 1848, uiteen. De 
eerste grondslag is natuurlijk de hoofdzaak. Ieder wordt op oudejaars- 
avond als her ware in zijn sterfhnis gezet en meet handelen, als 
had hij eene memorie van aangifte veer eene successiebelasting 
onder de levenden op te maken. A] war hij geldswaardig bezit, aan 
derden zou kunnen verkoopen en cedeeren of waarop zijne sehuld- 
eischers exeeutoriaal beslag zouden kunnen leggen,  meet hij stuk 
veer stuk opteekenen en er de waarde van schatten; daarna be- 
rekenen war zijne gezamenlijke schuldeischers van hem te goed 
hebben en her passief van her ac~iefaftrekken. Van her batig over- 
schot betaalt hij iets moor dan een stuiver van de honderd gulden, 
te weten vijf  en eea kwar~ ce~z/s. Noehtans niet ten volle, want hij 
n a g  lien gulden v~f/ig ceuls inhouden, zoodat eerst~ als hij daar- 
boven komt~ hot tarieI begint te werken. Aanslagen beneden een 
gulden worden eehter niet uitgetrokken. Eerst wie een zuiver actief 
van twee en twintig duizend gulden aangeeft~ komt op her kohier 
veer een gulden v iif cents, war daarna veer elke honderd gulden 

(*) Bijbl. 47]48, 541--547. V. V. 589--591. M. v. Autw. 591--595. h, tr. 71~ 
ECON. 1884. ! 



meet met v~f en een kwart  cents klimt.  De veorstellers bedienen 
zich van eerie cireumlocutie. Schrijf,  zeggen zij ,  voor elke honderd 
gulden drie honderd v~jftig cents,  t rek van her tins gevondcn be- 
drag zeven honderd gulden af en betaal dan anderhalf  procent 
van de rest. Doch de min of mcer gekunste lde  inkleeding is on- 
verschillig. Of ecn stuiver of een daalder van de henderd gulden 
gevraagd wordt ,  doer tot her wezen der belast ing niets af en 
evenmin~ hoe men de te verleenen vri jstel l ingen regel~.. Niet. bet  
tarief  bepaalt  den aard eener belas t ing,  maar  her getroffen voor- 
werp eu her beginsel tier voorgedragen belas t ing naar  den maatstaf  
van de inkomsten uit her vermogen is dus,  even goed a]s in her 
ontwerp v. Bosse~ dat  der be las t ing  op de bezi t t ingen van de 
wet van den 6,  Maart  1844, Staatsb]. no. 14, de teen zoo hevig 
ui tgekreten wet van liefde, behoud en redding van v. Hall .  Te t  
eene belas t ing op de bezit t ingen plachten de voorouders de teev!ucht 
te nemen,  wanneer met eensgeven, d geld een diepe put  moest worden 
gedempt. Thans is her gelukkig  maar om vier millioen te doen. Doeh 
zal men met her voorgedragen ~arief dat  cijfer bereiken? 

Door de heifing van her successierecht ook in de reehte lijn bezitten 
wij ten minste eenige gegevens. Her zuiver actiei tier niet vrij- 
gestelde boedels toch,  welke in de jaren 1880, 1881 en 1882 ender 
her oog van de ontvangers van her successiereeht gekomen zijn, be- 
liep 783 millioen (*) Dat driejarig bedrag vert ienvoudigd geeft 
tegen 5~ cents per honderd gulden o m e n  bij vier mi l l ioen,  en 
stel l ig rekent  men niet te k rap ,  als men aanneemt ,  dat door- 
een genomen,  erfgenamen dert ig jaren lang genot hebben van 
hetgeen zij erfden. Nu kan eehter eerie suceessiebelasting onder 
de levenden niet meet treffen dan door de erfgenamen veer her 
gewone snceessiereeht zou moeten worden aangegeven,  ondersteld 
dat  al le houders van op oude jaa r  belastbare boedels op nieuws- 
jaarsdag waren komen te overlijden. Wij  kennen alzoo her maxi- 
mum,  doch waarvan bij de hefting onzer belast ing drie belang- 
rijke posten afgaan:  
a. 219,810 boedels niet boveu de 20 mil le  ( t)  �9 �9 f 1,203,845,000 
5. 1722 (w boedels niet boven de 22 mil le  . . . . .  36,162,000 
c. 58,978 overige boedels als hebbende elk 20 m. vr~j - 1,179,560,000 

blij ft . . . . .  - 5,415,433,000 

f 7,835,000,000 

(*) De Bruyo Kops.. Jaarcijfers II, 101. 
(t) De boedels van f 300 ~ f 500 gerekend van f 400 enz. 
(w Als ~ der boedels vau f 20.000 & f ~0,000, elk h 21 mille gerekend. 



De berekening naar gemiddelden is er sleehts eene b~j benade- 
ring en ook nog om twee andere, doch tegenstr/jdige redonen 
de uitkomst onzuiver. Her voorstel toch vereenigt den tweeden 
grondslag in dier voego met den eersten~ dat door doze samen- 
koppeling sores een dee] der boron als vr~jgesteld afgetrokken 
waarde weder in de be|asting terugvalt. Eenig gegeven om den 
invloed dezer bepaling n a t e  cijferen heeft men niet~ doch op 
meer dan honderd miIIiocn zaI men bet verschil we] niet durven 
schatten. 

Daartegen staat bovendien her voordeel over aan de successie- 
belasting eigen~ door dat zi.j de vrucht plukt ,  a|s die den ti.jd 
gehad heeft te rUpen. Op zijn sterfdag zit in den regel een spaar- 
zaam huisvader er hot warmste in. Hot suepessierecht~ om die 
beeldspraak te gebruiken~ hakt overeenkomstig de wet der natuur 
de dikke stammen. Yelt men her gansche bosch in eens~ her hour 
za] reel minder opbrengen. Zelfs a! had men de waarborgen voor 
juiste prijsopgave die men bezit bij over]ijden, waar ten behoove 
der scheiding nauwkeurig geinventariseerd en getaxeerd wordt, 
zou men de waarde, die onder her meg komt,  n ie thooger  mogen 
ramen dan v~f en een half milliard. 

Dergelijke waarborgen ontbreken, he]aas~ onder de leve~den. 
Zelfs onder vrienden vertelt men niet War men bezit en ook al 
kon men dit weten: hoe controleert men de geheime schulden ? 
Bij de aangifte voor de suceess~e moet men de sehulden~ welke 
men wil aftrekken~ specificeeren en verJfieeren, tIier~ deinst men 
voor al te inquisitoriale maatrege]en t, erug~ moet men den aan- 
gever op hot woord gelooven. Op een terrein, waarop dit meestal 
op te geringschatting uitloopt, moot men zich met zelfschatting 
vergenoegen en van alle ernstige controle afzien. Yerwaarloost 
men doze practische waarheid n iet~ dan wordt her gevaarlijk van' 
de voorgedragen belasting op de bezittingen voor d'e schatkist 
eerie ruimere opbrengst te verwach*.en dan van een dikke twee 
millioen. 

Eene betrekkelljk geringe sore ~ die men door onze financiers ]iefst 
zou zien vinden op eene wijze, die gepaard ging met geringer omslag 
voor de administratie en minder kwelling voor her pub]iek. 

De pereeptie-kosten zullen namelijk vrij hoog zijn. De aan- 
s|agen wegens boedels niet hooger dan 75 mille zullen tot de 
rest ,  naar de verhouding b ij her successierecht, staau al's 40~868 
tot 18~110. Waarom hij~ die reeds eenmaal zijn aangifte-bil|et 
heeft onderteekend ~ aarzelen zou de verklaring, in art. 17 bedoeld 



met zijne handteekening to ondersehrijven, is kwalijk te vatten. 
Yrees voor de strafbedreiging in srt. 25 zal immers niet afschrik- 
ken, daar~ als do beklaagde niet door de mand valt, her misdrijf 
reehtens nooit te bewijzen zal zijn. Er komt bij, dat,  kan dat 
bowi js geloverd worden~ de valsehe aangifte altijd behoort to 
worden gestraft, want her bedrog is juist dan hot grootst, als 
aan zotters en controleur zand in de oogen wordt gestrooid. De 
aangifte bopaalt, war verschuldigd is, on voor de kleine boedels, 
waarbij de aanslag van f 1.05 tot ten hoogste .f28.87 s oploopt, 
moest men de in vier termijnen gesplitste luttelo sommetjes kunnen 
voldoen met plakzegels op hot aangifte-billet, b ij die beneden 
f 3 missehien zelfs door insluiting van postzegels of op andere 
eenvoudiger manier. Her kohieren-apparaat wordt in dit geval 
eene nuttelooze opdrijving der pereeptie-kosten. 

Her oigenlijk hoofdbezwaar evenwel tegen de be]asting op de be- 
zittingen blijft altoos de kwelling, der burgorij aangedaan. Deze 
sleehto eigensehap heeft ze bij onze vrijhoidlievende natie immer 
tot een versehrikking gemaakt. Zi.j vergt van de  ingezetenen to 
reel in zedelijken zin. Tegen velon, die mot behulp vau hun kas- of 
opsehri.jf boekje in weinige minuten kunnon nazion, hoeveel inkom- 
ston zij ten naasto bij gebeurd hebben, staan maar woinigen over 
buiten hen die zaken drijven, waarin op zijn koopmans boek ge- 
houdon wordt, wolke gewoon z~jn balans op te maken. Men sla,  
om zieh to overtuigon war hieraan vast is,  hot ontwerp v. Bosse ha. 
Wie b.v. sehat ,zOne moubelon~ kleoderon~ lijflinnen en verder 
,lijfstoobohooren, daaronder bogrepen paarlen , juweelen~ zak- 
,horologion~ goud en zilverwerken~ wolke tot iijfsieraad of klee- 
,dordraeht bohooron ~ kostbaarheden, boekon~ sehilderijen, prenten, 
,medailles~ antiquiteiten, instrumenten~ zeldzaamhoden on derge- 
,lijkon ?" Menig huurboer bezit ~ als hi.j hot preeies gaat naeijferen, 
mot zijn vrouw aan vee, invontaris, inboedel onz. moor dan 22 
mille. Doeh kan men hem dwingen zieh voor een bijdrage van 
een paar guldens dion last te ge~ooston ? Ja ,  den gewonen ren- 
tonier, schoon met een prijseourant en een niot hoog stapeltje 
effecton voor zieh ~ kost her vrij war inspanning do waardo met bij- 
borekening der loopende interosten to vinden. Zij~ die dageli.jks in 
do fondsen speeuleoron, begrijpen niet welk hoofdbrekon dergelijk 
work anderon bezorgt. En wie ooit tot eerie boedelbereddering heoft 
medogewerkt, weet dat men bij eenigszins groote massa's ofenkel 
door individuoele taxatie te begrooten prijzen voor zoo iota meor- 
dere dagon en do hulp van botaalde deskundigen behoeft. Dat 



alles getroost de natuurlijke menseh zich niot uit pure gemoede- 
lijkheid. De praktijk speelt den baas en zonder zieh lang te bo- 
denken, slant men er een slag in. Zoo vervalt men tot hot don 
gra tu i t ;  ieder meet war geven, hoeveel hij geven wil t staat nan 
ziju beleefdheid Doeh al kan her niet anders~ al laat zich geen 
i jzer met handen breken, recht is dat niet. Hot maaktde  eerlijke 
lieden wrevelig en naar de inspraak van hot lieht gepaaid goweten 
der menigte allerlei ontduiking geoorloofd. 

En niet enkel ten eigen genoegen moot men zi.jn boeltje op- 
sehrijvon en waardeoren, men meet hot resultaat gaan bieehten. 
Daartegen heett her publiek her meest. De handelaar past ijver- 
zuchtig op zijn credietj de vader vertelt noode de bruidschat~ 
waarop de doehters mogou hopon, de potter verkIapt niot waar war 
valt te bcdelen ot to rooven. In  eene wereld waarin niomand weten 
wil, de con dat hi j te weinig~ de ander dat hij te reel heelt~ 
raakt schier iedereen in de knel ~ want wijsgeeren als Horatius treft 
men onder belastingschuldigen niet ann bij de vleet. 

Wel laten de voorstellers ten sussond woordje hooren ; de kiezers- 
lijst zal zwi.jgen on 0e ambtenaren liggen onder den cod. Een 
schrale freest:  ook onder hot zegel der geheimhouding fluistert 
men, war men veer den eigen breeder bedekt houdt~ niet goods- 
meeds den ambtenaar in hot oor,  in wions maeht men er door 
komt. En ook met de kiezerslijst is hot niet pluis. Zoo toch de 
verlangde belas~ing tot bestrijding van hot te kort op de gewone 
middelen deugt~ gaat z~ een even lang leven als dat tekor~ te 
gemoet on, deugt zij niet~ dan immers ook niet veer hot jaar 
1884. In  her politiek klimaat van ons land zijn provisioneele 
voorzieningen~ aangenomen in afwachting van betor~ de taaiste 
planten. Sinds ver]eden zomer peinst elk recht geaard nederlandsch 
financier dag en nacht over de beste m[ddolen om hot invretend 
deficit te beteugelen en heeft men in al die maanden niots bedacht 
ffaaier dan hot voorstel v. Delden~ wie staat er veer in~ dat dit 
veer 1~ Januari 1885 lukken zal ? Hot voorstel behoor~; daarom 
alleen te worden goedgekeurd door hen~ die bereid zijn hot als 
blijvond bestanddeel in ons belastingstelsel op te nemen~ want 
eenmaal in hot Staatsblad raakt men hot niet meet kwijt ,  maar 
dan begint in 1885 ook de kiezerslijst te spreken~ daar na den 
tragen gang der eommissoriaal gemaakte zaak wel niemand zich 
vleit~ dat w ij met lo Januari  a. s. in het bezit eener verbeterde 
grondwet en van een niet langer in den boei van den census ge- 
blonken kiesreeht zullen z~n. Veer blijvende belasting echter is 



die op de bezittingen niet geschikt. Zij behoor~ noodbelasting in 
uitcrste verlegenheid te blijven. Zoo is zij meermalen in one land 
geheven of t e n  minste uitgeschreven, nooit echter ,  veer zooveel 
mijne kennis onzer financicele geschiedenis reikt~ zoo sleeht ge- 
reehtvaardigd en zoo slordig geregeld. 

En stellig nooit zoo vreemd en beginselloos saamgekoppeld met 
iota van geheel verschillende natuur~ de belasting naar den 
tweeden grondslag,  die zekerc ill den ~oop van her jaar 1884: ge- 
noten inkomsten treft met vijf en zeventig cents van iedere hon- 
derd gulden onder inhouding van viii gulden vijf en twintig cents. 
Dit bestanddeel drcigt de werking van her geheel hoogst onbillijk 
en ongelUk drukkend te makcn. 

A_l aans~onds wordt de foul begaan,  dat twce ongelijkslachtige 
dingen op eene lijn worden gesteld,  to wcten door verkregen titel~ 
hetzij van inschuld hetzij van zakelijk recht ~ verzekerde inkomsten 
en onzekere of opzegbare inkomsten wegens gepraesteerde dicnsten. 
War  de eerste soort, de inkomsten uit lijfrente of vruchtgebruik 
betreft ,  is hot moeilijk de ware meening van her voorstel te onder- 
kennen. Gij hebt  eene lij[reute of vruchtgebruik van / '  2000 jaarlijks. 
u  de vruchten~ die dezc bezitting u na 31 Dec. 1883 vermoe- 
delijk zal afwerpen~ maakt  hare kapitaalswaarde deel nit van uw 
actief en her ontwerp v. Bosse geeft in art. 75 w X den penning aan, 
waarmede de houder naar gelang van zijn leeftijd vermenigvul- 
digen meet. Is  die vcrmenigvuldiger vijf, zoo wordt uwe lijfrente 
of uw vruchtgebruik f l0~000 waard geschat. Met dat bedrag ver- 
hoogt gij uw actief, de schuldenaar of bloote eigenaar trckt  evenveel 
af. Stelt nu echter her voorstel v. Delden u vrij van het opnemen 
dezer waarde in uwen inventaris~ omdat her naar zijn tweeden 
grondslag u f 1 5  betalen laat van de f 2 0 0 0  in her afgeloopen 
jaar genoten? Een duister punt. Immers  de getrokken ren tes t eek t  
wel in uw actief als kasge!d~ maar niet meet in de kapitaals- 
waarde uwer bezitting. ,Onder ve rmogen"  vcrklaart  her ontwerp 
v. Deldeu rwordt  verstaan de gezamenlijke waarde der onroerende 
ten roerende bezittingen op 31 December 1883 naa f t r ckde r schu l -  
, d e n . "  Tot uwe bezittingen behoort de door u gekochte lijfrente 
of her u gelegateerde vruchtgebruik en bovendien omvat de alge- 
meene ui tdrakking:  ,en  andere doorloopende of tijdelijke uitkee- 
r ingen"  in eene zinsnede, waar uit her verband bli jkt ,  dat de 
wetgever nan genot kraehtens inschuld of zakelijk reeht gedacht 
heeft, de naar het ontwerp v. Bosse te kapitaliseeren erfpaehten, 
grondrenten, huur van landerijen onder recht van beklemming 



ui tgegeven,  tynson, eijnsen en andere soortgelijke praestatien, 
mitsgadors tieaden ~ anuuitoiteu veer eene bepaalde reeks van jaren 
en war dies moor zij. Toeh kan zoo verregaande mishandeling 
van don lijirenteheifer of vruehtgebruiker niet in waarheid bedoold 
zijn. Geen andere verklaring blijft over, dan dat in her voorstel 
v. Delden reeds genoten inkomsten zijn verward met kapitaals- 
waarde~ bereke~d naar de vermoedelijke toekomstige vruehten. 

Doch aangenomea 7 dat veer l~frenten en vruehtgebruik de tweede 
grondslag inbreuk maakt opeu vrijstelt van den eersten, blijt~ dit hog 
altijd een zeer onbillijke maatregeh Uwe ]ijfreute, als bezittlng ge- 
scha t /10~000  waard zijnde, zoudt gij daarvan~ naar den eersteu 
grondslag berekend, niet meer sehuldig zijn dan anderhaliprocent 
v ~ n / '  3507 waarop de af~rek van f 10.50 toepasseHjk zou z~n. Naar 
den tweedeu grondslag betaalt gij anderhalf proceut van f 1 0 0 0  
met aftrek sleehts van ./'5.25. De voorstellers hebben blijkbaar 
zich geene behoorliike reke~schap van hetgeen zij vragen gegeven. 
Gemakzuc'ht verbood de voorschriften omtrent de wijze van waar- 
deering der versehillende soorten van bezi~tingen uit do vroegere 
wetten en ontwerpeu na te schrijven. Noehtans, hot zuiver aetief 
treifende, kan men daar niet buiten. •anneer  men den lijfrente- 
heifer of vruehtgebruiker b~llijk en ratioueeI behandelen wil~ meet 
men hem aanslaan naar de kapitaalswaarde z iiner bezitting en niet 
naar den tweeden grondslag veer vroeger genoten~ reeds vertoerde 
iukomsten. 

Tot de audere soort der ia den tweedeu grondslag begropen 
inkomsten behooreu a]lo ,salarissen~ traktementen en belooningen 
vuor diensten, ambton ~ bedieningen en betrekkingen, niet ann her 
reeht van patent onderworpen." Ofschoou met eerie vrij' breede 
omschrijving van den kring wilde v. Bosse blijkons art. 16 eu 17 
van zijn onfwerp, uitsluitend de inkomsten van ambtenaren, de 
pensioenen en wachtgelden met vijf ten honderd belasten, veer 
zooveel' zii f 800 te boron gingen. Van dat ambtsgeld liet zieh 
uit de gegevons, die do regeering bij maehte was te verzamelen, 
de opbreugs~ vrij zeker ramen. ,De bijkomende belasting op de 
,inkomsten van ~mbten en  peusioenen enz. zal zieh", leest men in de 
mere. v. antw. ,in de opbrengst merke]ijk wijzigen~ nu de vrij- 
,stel~l'ing tel de sore van f 800 is ui~gebreid. Dit in aanmerl~ing 
,genomen zijnde, durtt men daarvoor niet meer dan /350.000 
,rekenen." In d:e mere. v. tool. van her ontwerp v. Delden, waarin 
aanvankelijk he~ eijfer der vr~stelling ook op / 8 0 0  was gest'eld~ 
word~ de opbrengst naar d~n tweeden grondslag, thans.lijffenten 
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euz. mode omvattende, op ,lagenoeg gelijke som~ f 375.000, ge- 
raamd. Deze raining hangt eehter ditmaal geheeI in de lucht. Zelfs 
in her wilde gesehat~ is hot bedrag, dat de hefting aaar den 
tweeden grondslag zal afwerpen, niet bij benaderiug tebegrootem 
War daarvan komt~ wordt veer de sehatkist gevonden gold. Mag 
men~ eene noodbolasting vragende tot voorbijgaande dekking van 
een bepaald tekort, er zoo in den blinde op in hakken? Ouder- 
wetsche ministers van finantien plachten over dergelijke dingen 
ernstiger te denken. 

Raining der vermoedelUke opbrengst is onmogelijk~ omdat men 
zijn net uitwerpt in eeu water~ waariu men niet gissen kan~ war 
groote en vooral war kleine vissehen men vangen zal. De om- 
sehrijving van hot belastbaar voorwerp toeh is voorbeeldeloos rang. 
Er wordeu in de burgerlijke samenleving op den leest van do u~ 
faLga~ allerlei betrekkingen geschoeid, zedelijke en minder zedelijke~ 
waarbij de eene partij betaalt met geld~ de andere met persoon- 
lijken dienst; ja betaling in geld is niet een vereischte. Zal niet 
de vruehtgebruiker vrijloopen~ die het huis zelfbewoont~ men meet 
als belooning aanrekenen alles war ter zake van den gepraesteerden 
dienst genoten wordt zoowel in natura als in gold. Eveumin be- 
hoeft de belooning over hot gansehe jaar genoten of de dieusten 
van bHjvenden aard te zijn geweest. B. v. war een exeeuteur- 
testamentair als zoodanig in 1883 getrokken heeft, meet hij aan- 
geven, met uitzondering hoofdzakelijk van de boeren schijnt men 
ieder niet patentplichtige~ die met zija arbeid lets in 1883 ver- 
diend heeft~ zijn penninkske to willen laten bijdragen. Een redae- 
teur van een t~jdschrift of eene courant~ een vaste teekenaar 
van een geillustreerd blad~ een muziek-direeteur of de vaste 
leden van een orkest of tooneelgezelsehap hebben eene betrek- 
king en worden veer hunne diensten beloond. Hoe eehter met 
hem~ die als medewerker per vel~ als correspondent per bericht 
wegens eene enkele  lezing of uitvoering~ als portretsehilder 
en war al niet meer gehonoreerd wordt? Eu war geldt van de 
verdiensten van letterkundigen of kunstenaars~ geldt van ieder 
ander niet door her patentreeht bestreken gebied. De administratie 
zal zich reel moeite moeten geven om allen~ nan wie een billet 
behoort to worden toegezouden~ op te sporen en dat vooral bij 
eene belasfing~ die ingevoerd bestemd is dadelijk weer t e v e r ,  
dwijuen. Toch is hot veer de riehtige hefting ook naar den eersten 
grondslag van belang niemand over te slaan. u uitbreiding 
van hot patentreeht tot eene meer algemeene bedrijfsbelasting~ 



des needs met vrijstelling van de boeren, ware veel te zeggen. 
In hot voorstel van Delden eehter wordt de niet patentpliehtige 
bij den patentpliohtige aehtergesteld, doordien zijn aanslag naar 
den tweeden grondslag hem te gelijk tot belastingsehuldigemaakt 
naar den eersten, waarvan de patentpliehtige vrii blijft. Wie toeh 
y' 700 'sjaars verdient, bezit altoos eenige have. Nu hebben f 700 
verdiensten maar f 1900 have vrij. ~ e t  f 2000 begint de eerste 
aanslag van f 1.05 ; f 800 verdiensten ]aten nog f 475 have vrij ; 
wie f 850 genoten heeft betaalt van het huisraad en de kleederen 
van het huisgezin. Dientengevolge komen op zeer onregelmatige 
wijs sores de kleinste boedeltjes near den eersten grondslag onder 
het rues en verkrijgt men allerzonderlingste uitkomsten. Een 
drietal voorbeelden (lieht met honderdtallen te vermeerderen) 
maken dit aansehouwelijk. 

Een rentenier f 1000 geknipt hebbende van twintig oude Ruasen, 
is vrij, de ambtenaar met gelijk traktement f 2,25 sehuldig. 

De eene buurman geeft 40 mille aetief aan, de ander 20 mille 
e n / '  700 verdienste; beider aanslag is f 10350. 

Een gewezen koetsier, ruim zestig jaar oud, dankt aau z~jn 
vroegere meesteres een weeklegaat van f 12 en bezit f5000 aan 
eigendommeties. De man draagt,  ale ware hi, f22,800 rijk, 
f 1.48~- bij. Near her tarief van her ontwerp v. Bosse, zou dat 
weeklegaat niet meer dan /2496  waard endus onza koetsier vrij zijn. 

In redeneeringen kan men licht mistasten en blijft in her midden 
wie gelijk heeft. Eenvoudige beeijieringen daarentegen kan ieder 
narekenen en,  wie her doer, komt tot her besluit~ dat in de 
tweede edi t iev.  Bosse's eersteling niet heeft gewonnen. Wil men, 
nu men weer te worstelen heeft met een tekort, terugkeeren tot 
her voorstel, in 1848 ale een misgeboorte gesmoord, men hale 
het liever in zijn gaheel uit de seheurmand, dan dat men er eene 
earicatuur van levere en de disiecti membra pow 
doereen sehudde. 

'~ Gray,n/rage. Me. J. KAPPEYNE V&lf DE COPPELLO. 


